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Rozkład alokacji RPO WP 2014-2020

Alokacja = 2 114 243 760 EUR = 100%

I oś
17,7%

II oś
3,8%

III oś
12,0%

IV oś
8,8%

V oś
19,2%

VI oś
10,3%

VII oś
10,8%

VIII oś
8,0%

IX oś
6,1%

X oś
3,3%

Osie 
współfinansowane 

z EFS
28,1%

EFS - 0,6 mld EUR

(28,1%)

EFRR - 1,5 mld EUR 

(71,8%)
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Układ osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 – EFS

VII. Regionalny rynek pracy VIII. Integracja społeczna
IX. Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie
X. Pomoc techniczna

CT 8 CT 9 CT10

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy – projekty konkursowe (PI 8i)

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

PUP (PI 8i)

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

(PI 8iii)

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (PI 8iv)

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora 

MŚP (PI 8v)

7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w 

regionie (PI 8vi)

7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – ZIT

(PI 8iii)

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(PI 9i)

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy 

społecznej/powiatowe centra pomocy 

rodzinie (PI 9i)

8.3 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych 

(PI 9iv)

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej (PI 9iv)

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w regionie (PI 9v)

8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w regionie – projekt pozakonkursowy 

ROPS (PI 9v)

8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- ZIT (PI 9i)

8.8 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych - ZIT(PI 9iv)

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej - ZIT (PI 9iv)

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

(PI 10i)

9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego (PI 10i)

9.3 Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych (PI 10iii)

9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego (PI 10iv)

9.5 Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych 

(PI 10iv)

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów

9.6.1Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo ogólne 

(PI 10i)

9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo zawodowe 

(PI 10iv)

10.1 Pomoc techniczna

227,39 mln EUR

10,75%

169,09 mln EUR

8,00%

128,55 mln EUR

6,08%

69,70 mln EUR

3,30%
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Rozkład alokacji RPO WP 2014-2020 w podziale na CT - EFS

Oś priorytetowa Cel tematyczny
Alokacja UE 

(EUR)

VII. Regionalny rynek pracy 8 227 355  570

VIII. Integracja społeczna 9 169 088 779

IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 10 128 549  197

X. Pomoc techniczna - 0

Razem 524 993 546
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Rozkład alokacji RPO WP 2014-2020 w podziale na CT - EFS



• liczba ludności – 2 127 
700 osób,

• ludność zamieszkała 
w miastach - 41,3% 
(najniższy wskaźnik 
w Polsce),

• dodatni przyrost 
naturalny - 0,07.

Ludność województwa podkarpackiego na 1 km2

(stan w dniu 31. 12. 2015 r.).

1. Demografia



• wzrastająca liczba 
osób powyżej 50 roku 
życia.

• ujemne saldo 
migracyjne –
zwłaszcza w zakresie 
migracji wewnętrznej,

• przewaga osób w 
wieku produkcyjnym 
nad osobami w wieku 
poprodukcyjnym

Liczba osób w wieku 50 i więcej lat na Podkarpaciu 
w latach 2008 - 2015.

Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) dla Polski i dla
woj. podkarpackiego w latach 2008 - 2015.



Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w latach 2012-2015.

2. Rynek pracy



• spadająca stopa 
bezrobocia,

• wzrastająca liczba osób 
bezrobotnych z 
wykształceniem średnim 
i wyższym,

• wzrastająca liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych,

• wyższe bezrobocie osób 
na terenach wiejskich 
oraz kobiet.

Wykształcenie osób zarejestrowanych jako bezrobotne

w Polsce i w województwie podkarpackim w latach 2008-

2015.



• niższy wskaźnik 
zatrudnienia w 
regionie w 
porównaniu do 
wartości średniej 
dla Polski 
(Podkarpacie -63%, 
Polska-68,6%),

• prognozowany 
wzrost wskaźnika 
zatrudnienia w 
perspektywie do 
2023 roku.

Prognoza wskaźnika zatrudnienia dla województwa 

podkarpackiego na lata 2014-2023.



• duże zróżnicowanie 
przestrzenne w  
województwie w 
zakresie liczby 
przedsiębiorstw,

• perspektywa 
zatrudnienia w 
obszarze 4 głównych 
grup zawodowych:

• specjaliści, 

• technicy i inny średni 
personel, 

• pracownicy usług 
osobistych i sprzedawcy, 

• operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności 

wg powiatów w 2015 r.



• niska dostępność 
komunikacyjna do stolicy 
województwa zwłaszcza 
z południowo wschodniej 
części województwa,

• wysoki udział osób 
dojeżdżających do pracy 
(ponad 43%)

• wzrastający potencjał 
demograficzny 
Rzeszowa, Ropczyc, 
Dębicy, Mielca –
znacznie gorsza sytuacja 
pozostałych obszarów. 

Obszary o najniższej dostępności transportowej 

do ośrodka wojewódzkiego.



• jeden z najniższych 
poziomów PKB na 
mieszkańca w UE 
(poniżej 50% średniej),

• wysoka liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej na 10 tys. 
ludności,

• korzystna prognoza 
w zakresie spadku 
wskaźnika zagrożenia 
ubóstwem relatywnym.

Prognoza wartości wskaźnika zagrożenia 

ubóstwem relatywnym w województwie 

podkarpackim na lata 2014-2023.

3. Integracja społeczna



W województwie podkarpackim w 2015 r. funkcjonowało
106 placówek wsparcia dziennego (w 2014 – 111), które
dysponowały 3 684 miejscami. W 2015 roku z placówek
skorzystało 5 365 dzieci i młodzieży (w 2014 – 3 375).
Najwięcej placówek funkcjonowało w powiecie
rzeszowskim (20) oraz powiecie leżajskim (13). Po
jednej placówce wspierało dzieci i młodzież w powiatach
kolbuszowskim, krośnieńskim, ropczycko sędziszowskim
i leskim. W dwóch powiatach (lubaczowskim i łańcuckim)
w 2015 r. nie funkcjonowała żadna placówka wsparcia
dziennego (w 2014 r. istniało po jednej takiej placówce w
każdym z powiatów).



placówka
liczba 

placówek
liczba miejsc

liczba osób 

korzystających 

ośrodek wsparcia 171 6157 10168

w tym środowiskowe domy 

samopomocy
64 2413 2659

dzienny dom pomocy 14 386 349

noclegownie, schroniska i domy dla 

bezdomnych
14 847 1838

domy pomocy społecznej 49 4706 5146

mieszkania chronione ogółem 29 79 65

ośrodki interwencji kryzysowej 17 104 2073

jednostki specjalistycznego poradnictwa 8 - 2316

centra integracji społecznej 8 - 385

klub integracji społecznej 9 - 650

warsztaty terapii zajęciowej 35 - 1612

zakłady aktywności zawodowej 13 - 461

Razem 367 12 279 25 063

Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia – wybrane typy placówek



Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową (%) 2015 r. 

4. Opieka żłobkowa i edukacja



Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (%) 2015 r.



Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym

Podkarpackie % (Polska: 3,5%) 1,9 2015

Uczestnictwo w 

nieobowiązkowych kursach lub 

szkoleniach w ostatnich 12 

miesiącach (w %)

Pracujący 16 2014

Bezrobotni 8 2014

Uczestnictwo w samokształceniu w ostatnich 12 

miesiącach (w %)
22 2014

Odsetek pracodawców deklarujących prowadzenie 

działań w obszarze podnoszenia kompetencji 

pracowników (w %)

72 2014



Oczekiwania pracodawców w obszarze 
podnoszenia kwalifikacji przez pracowników:

• wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe,

• wiedza teoretyczna,

• kreatywność i pomysłowość, 

• odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności 
organizowania pracy,

• umiejętność posługiwania się komputerem oraz 
znajomość obsługi urządzeń i programów 
biurowych.



Absolwenci poszczególnych typów szkół w roku szkolnym 2014/2015 (%).
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Główne bariery w zatrudnianiu absolwentów na
podstawie raportu Absolwenci na
podkarpackim rynku pracy:

• niski poziom znajomości języków obcych,

• niski poziom tzw. kompetencji miękkich,

• niski poziom przedsiębiorczości własnej
absolwentów,

• nieznajomość realiów rynku pracy
i nieumiejętność działania na nim.



Dziękuję za uwagę

Wojciech Magnowski

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl


